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จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
กอใหเกิดปจจัย 2 ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอการทํางานของขาราชการ ไดแก ปจจัยความกดดัน
จากภายในที่เกิดจากตัวขาราชการที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจเปนเพราะขาราชการไมไดรับการเตรียมพรอมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งผูบริหารที่คอยเรงรัดการปฏิบัติงานและติดตามผลงานตาม
โครงการตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางรวดเร็ว  และปจจัยความกดดันจากภายนอกที่เกี่ยวกับ
ผูกําหนดนโยบายหรือฝายการเมืองที่เสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบราชการ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยี การพัฒนาทางดานขอมูลขาวสาร  การมีกฎระเบียบใหมๆ การเรียกรองและคาดหวังใน
การไดรับบริการที่ดีจากภาคราชการของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบการทํางานของขาราชการ
จากสื่อมวลชน หนวยงานอิสระ และหนวยงานที่ไมไดแสวงหากําไร  

จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน สงผลใหการทํางานของขาราชการอยูภายใตสภาวะ
ความกดดัน ซึ่งความกดดันดังกลาวเกิดขึ้นกับขาราชการในทุกระดับ และผลกระทบดังกลาวนี้
ทําใหขาราชการมีขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมดี อันสงผลตอ
ประสิทธิภาพของระบบราชการในการใหบริการและตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
และสภาวะการแขงขันของประเทศไทยในเวทีโลก  

ดังนั้น เพื่อเปนการลดความกดดันในระบบราชการ และเปนการแกไขปญหาดังกลาว
ขางตน การเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีใหกับผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ จึงเปน
กิจกรรมที่สําคัญในการสรางใหเกิดบรรยากาศในการทํางานที่ดี 

แนวคิดเรื่องการเจาหนาที่สัมพันธ จึงเปนอีกแนวคิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชโดยมีเปาหมาย
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรกับผูปฏิบัติงานในองคกร ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชากับ
ผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชา และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน โดยอยูบนพื้นฐานของการอยู
รวมกันอยางมีความสุขภายใตระบบคุณธรรม เนนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการใหดีขึ้น  กอใหเกิดขวัญกําลังใจในการทํางานอันจะสงผลตอการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของขาราชการซึ่งจะนําไปสูความกาวหนาของประเทศในอนาคต 

การนําแนวคิดเรื่องการเจาหนาที่สัมพันธมาเปนเครื่องมือในการสรางบรรยากาศการ
ทํางานที่ดีนั้น  รายงานการศึกษานี้ไดนําเสนอแนวทางตางๆ ในการดําเนินการเพื่อสรางบรรยากาศ



  

การทํางานที่ดี การมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งเปดโอกาสใหขาราชการสามารถเสนอแนะแนวคิดที่
เปนประโยชนตางๆ โดยทําไดทั้งรูปแบบที่เนนการปรับปรุงงานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
การใหบริการที่ดีขึ้น หรือการเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 

จากการศึกษารูปแบบการสรางระบบการเจาหนาที่สัมพันธของหนวยงานตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ (โดยเลือกบริษัทชั้นนําและหาแนวปฏิบัติที่หลากหลายจากองคกรตางๆ  ทั้งจาก
การสัมภาษณ การประชุมสัมมนา และการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ) เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางระบบการเจาหนาที่สัมพันธที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ในองคกร รวมทั้ง
รูปแบบงานการเจาหนาที่สัมพันธหรือกิจกรรมตางๆ พบวา ผูบริหารระดับสูงตางใหความสําคัญใน
เรื่องการเจาหนาที่สัมพันธ โดยมีการจัดตั้งหนวยงานและผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรและนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง  

สําหรับระบบการเจาหนาที่สัมพันธที่จะจัดใหมีขึ้นในระบบราชการไทยนั้น  ควร
กําหนดหนวยผูรับผิดชอบในทุกหนวยงานที่ทําหนาที่ดานบริหารงานบุคคล โดยอาจกําหนดเปน
หนวยงานการเจาหนาที่สัมพันธขึ้นกับกองการเจาหนาที่หรือกลุมงานการเจาหนาที่ หรือในบาง
หนวยงานที่ไมมีหนวยงานการเจาหนาที่ อาจกําหนดใหมีตําแหนงบุคลากรดานการเจาหนาที่
สัมพันธเพื่อดูแลงานดานการเจาหนาที่สัมพันธโดยตรง  หนวยงานที่เปนองคการกลางบริหารงาน
บุคคลซึ่งปฏิบัติงานดานวิชาการและใหการสนับสนุน สงเสริมงานการเจาหนาที่สัมพันธแก
สวนราชการตางๆ นั้น ควรมีอัตรากําลังในระยะเริ่มตนอยางนอย 4 อัตรา สวนหนวยงานที่เปน
ผูปฏิบัติ ควรกําหนดอัตรากําลัง 1 อัตราตอจํานวนขาราชการ/พนักงาน 100 อัตราและสูงสุดควรมี
ไมเกิน 5 อัตราโดยในระยะแรกอาจใชกําลังคนที่มีอยูแลวในการดําเนินการ ทั้งนี้หนวยงานการ
เจาหนาที่สัมพันธที่จัดตั้งขึ้น มีหนาที่กําหนดนโยบาย กลยุทธ และการนําไปปฏิบัติเพื่อดําเนิน
กิจกรรมดังกลาว รวมทั้งตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ทาทาย และสามารถทําใหบรรลุผลได  

1. บทบาทหนาที่ของงานการเจาหนาที่สัมพันธโดยสรุปมีดังนี้ 
1.1 เปนสื่อในการเสริมสรางความเขาใจระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน และ

ระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันในเรื่องตางๆ รวมถึงนโยบาย เปาหมาย และ
ทิศทางขององคกรหรือหนวยงาน 

1.2 ชวยใหผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาตระหนักและรับรูถึงสภาพความเปนอยู
และปญหาของผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะไดแกไขปญหาไดทันทวงที  

1.3 เสริมสรางบรรยากาศ ขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจในงาน และสภาพแวดลอม 
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน  



 

1.4 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ เอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ เชน การทํางานดวยความ
โปรงใส เปนธรรม ซ่ือสัตยสุจริต การทํางานเปนทีม 

1.5 ขจัดขอขัดแยงและขอของใจเพื่อสรางความเปนธรรม แกปญหาการสื่อ
ขอความและสัมพันธภาพภายในหนวยงาน ตลอดจนเปนที่ปรึกษาให
คําแนะนําแกขาราชการทุกระดับ 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานการเจาหนาที่สัมพันธมีหลายรูปแบบ 
โดยสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

2.1 กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต เปนกิจกรรมสรางการมีสวนรวมของขาราชการ/
พนักงานในการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยการ
ริเร่ิม พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนหรือระบบในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอ
องคกรโดยรวม เชน กิจกรรมกลุมคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)  
กิจกรรมขอเสนอแนะ (Suggestion)  กิจกรรม 5 ส  (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ สรางนิสัย)  กิจกรรม Knowledge Sharing, Show and Share 
ระบบพี่เล้ียง (Coaching), Satisfaction Survey หรือการสํารวจความพึงพอใจ
ของขาราชการ เปนตน  

2.2 กิจกรรมเพื่อสังคม เปนกิจกรรมเพื่อใหองคกรและขาราชการมีสวนรวมใน
การชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบตอ
สังคม รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรใน
องคกรดวย เชน การไปเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะหตางๆ การรวมบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคโลหิต กิจกรรมตามประเพณีสําคัญทางศาสนา 
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับชุมชน  

2.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรมที่สงเสริมและดูแลในเรื่องชีวิต
ความเปนอยู สุขภาพ ครอบครัวและสังคม เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน กิจกรรมระหวางขาราชการและครอบครัว
การบริการใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือขาราชการที่ประสบความ
เดือดรอน การดูแลขาราชการที่มีเงินเดือนนอย ชมรมผูเกษียณอายุ การตรวจ
สุขภาพประจําป การสรางความสมดุลระหวางชีวิตประจําวันกับชีวิตการทํางาน 
(Work Life Balance) การจัดเล้ียงวันเกิดใหกับขาราชการ การฝกอาชีพใหแก



  

แมบาน/สมาชิกครอบครัวขาราชการ หรือแมกระทั่งการจัดสถานที่ทํางานให
ทันสมัย เปนตน 

2.4 กิจกรรมสันทนาการ เปนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีในหมู
ขาราชการ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
ทองเที่ยว เปนตน 

2.5 กิจกรรมสื่อขอความ เปนกิจกรรมที่เสริมสรางใหขาราชการมีความเขาใจ
องคกรมากยิ่งขึ้น การรับขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นของ
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน ผูบริหารระดับสูงพบปะขาราชการ
ไตรมาสละครั้ง เพิ่มชองทางการสื่อขอความ เชน วารสารสัมพันธ ประกาศ 
Newsletter, website, เสียงตามสาย Intranet เปนตน  

3. เงื่อนไขความสําเร็จ 
การศึกษานี้ไดนําเสนอแนวคิด กระบวนการ และรูปแบบตางๆ ของกิจกรรม 

การเจาหนาที่สัมพันธที่สามารถจะนําไปใชไดอยางประสบความสําเร็จในภาคราชการ ตามที่มี
ตัวอยางที่ดีมาแลวในภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ และปจจัยสําคัญที่ทําใหการเจาหนาที่สัมพันธ
ประสบความสําเร็จในทุกๆ องคกรรวมทั้งในระบบราชการก็คือ ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุน 
เปดโอกาสใหขาราชการไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมอยางจริงจังและตอเนื่อง ที่สําคัญ
ที่สุดคือ ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตยสุจริต เพราะไมวาระบบจะดีเพียงใด 
หากผูบริหารไรซ่ึงคุณธรรมแลวความสุขหรือคุณภาพชีวิตในการทํางานก็ไมสามารถเกิดขึ้นได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


